Stadgar
för
Österg. Ö Jaktskytteklubb
§1
Klubbens ändamål är att bedriva jaktskytteverksamhet och därigenom förbereda jägarna
så att de genom uppnådd skjutskicklighet och kännedom om sina vapens prestanda kan
utöva jakten på ett sätt som motsvarar de fodringar en modern syn på jaktutövning ställer
på jägarna samt verka för god jaktvård.
§2
Jaktskytteverksamheten skall bedrivas i enlighet med de bestämmelser som fastställts i
Svenska Jägareförbundets regler för banskytte.
§3
Klubben skall mot den avgift och på det sätt, som framställts i Östergötlands läns
jaktvårdsförbunds stadgar, vara ansluten till detta och låta sig företrädas på dess möten.
§4
Klubbens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av en ordförande, som
utses av årsmötet, och minst sex ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelsen väljes för en tid av två år.
Med undantag av ordförandeposten betecknas varje befattning inom styrelsen med ett nr.
Nr. 1 - 6 är styrelsebefattningar. Nr. 7 - 8 suppleantbefattningar. Nr. 1 är befattningen för
vice ordföranden o.s.v. Udda årtal nyväljes funktionärer med udda nummer, jämna årtal de
med jämna nummer.
Styrelsen är beslutmässig, när utom ordföranden, eller vid förfall för denne, vice
ordföranden, samt minst tre ledamöter är närvarande.
§5
Klubbens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och vara avlämnade för revision före
den 1 februari. För granskning av räkenskaperna utses årligen två revisorer jämte
suppleant.
Revisionen av räkenskaperna skall vara utförd före den 1 mars.
§6
Till medlem i klubben kan antagas varje för jaktskytte, jakt och jaktvård intresserad person,
som av styrelsen anses lämplig. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, som brutit mot
klubbens stadgar eller vid sin jaktövning avsiktligt åsidosatt lagar och förordningar rörande
jakt och jaktvård.
§7
Medlemsavgiften bestämmes på ordinarie årsmöte för ett år i taget och inbetalas före den
1 juli.

§8
Hedersledamöter kunna på styrelsens förslag utses på allmänt sammanträde och äro
befriade från avgift.
§9
Årsmöte skall avhållas före den 1 maj och övriga möten, då så anses erforderligt.
Kallelser sker på det sätt styrelsen finner lämpligt, dock minst 14 dagar före
sammanträdet.
§ 10
Vid årsmötet skall följande ärenden föredragas:
1 Fråga om mötet är laga ordning utlyst.
2 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3 Justering av röstlängd (om så anses erforderligt).
4 Årsberättelse.
5 Revisionsberättelse.
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7 Val av styrelse och revisorer jämte suppleanter för dessa.
8 Val av representanter vid länsförbundets möten.
9 Bestämmande av årsavgift.
10 Övriga ärenden, som kunna föreligga till behandling.
§ 11
Vid röstning på sammanträdet äger varje närvarande medlem en röst. Som klubbens
beslut gäller den mening, som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Gäller frågan val, avgöres dock beslutet genom lottning mellan dem, som
erhållit lika antal röster.
§ 12
Personer, som av intresse för klubbens verksamhet önska ingå såsom stödjande (passiva)
medlemmar, erlägger samma årsavgift som aktiva medlemmar. Se § 7.
§ 13
Förslag till ändring av stadgarna kan endast väckas och behandlas på årsmöte, och
sådant förslag skall skriftligen invigas till styrelsen före den 1 februari.
§ 14
Beslut om klubbens upplösning vare ej giltigt med mindre det fattas två med minst en
månads mellanrum avhållna sammanträden, av vilket det ena skall vara årsmöte.
Eventuellt innestående medel skola i händelse av klubbens upplösning såsom gåva
överlämnas till Östergötlands läns jaktvårdsförbund.

Stadgarna är antagna på årsmöte 1983.

